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PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ PSICHOLOGINĖS IR
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS APIMTYS
NEGALI BŪTI SUMAŽINTOS
PANDEMIJOS BEI KARANTINO SĄLYGOTI SUNKUMAI:

• Izoliacija, bendravimo apribojimai;
• Netikėti, radikalūs kasdienio gyvenimo ritmo (tempo) pokyčiai;
• Šeimos problemos - pajamų mažėjimas, darbo praradimas, nežinomybė dėl
ateities – tarpusavio santykių pablogėjimas.

• Pasekmės - emocinis nuovargis, nusivylimas, depresija, esamų psichikos sveikatos
sunkumų paūmėjimas.

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ PSICHOLOGINĖS IR
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS APIMTYS
NEGALI BŪTI SUMAŽINTOS
EMOCINĖS PARAMOS LINIJŲ DUOMENYS (dominuojančios skambučių temos) :

•
•
•
•
•

Vienišumo jausmas, nerimas ir emocinė įtampa;

Pablogėję santykiai šeimoje.;
Priklausomybių paaštrėjimas (paūmėjimas);

Depresijos simptomai;
Paauglių amžiaus grupėje viena iš dažniausiai minimų temų – savižudybės rizika, savęs žalojimas.

• Pasekmės - emocinis nuovargis, nusivylimas, depresija, esamų psichikos sveikatos sunkumų
paūmėjimas.

PAGALBA ŠVIETIMO BENDRUOMENEI, SIEKIANT
MAŽINTI ILGALAIKES NEIGIAMAS COVID-19
PANDEMIJOS PASEKMES PSICHIKOS SVEIKATAI
Mokyklų bendruomenėms skirtos COVID-19 pasekmių mažinimo plano priemonės:

• mokymai mokyklų ir PPT/ŠPT psichologams ir socialiniams pedagogams dėl nuotolinio
darbo organizavimo ir konsultacijų teikimo (16 val., 600 dalyvių);

• mokymai ir supervizijos streso įveikos, perdegimo sindromo atpažinimo bei įveikos

temomis. Tikslinės grupės: PPT/ŠPT ir mokyklų psichologai (200 psichologų), socialiniai
pedagogai (200 socialinių pedagogų)

• supervizijos, skirtos sudėtingiems konsultavimo atvejams, traumų, krizių įveikos ir

kitiems profesiniams sunkumams aptarti. Tikslinė grupė PPT/ŠPT ir mokyklų psichologai
(150 psichologų)

MOKYMAI VGK NARIAMS, ŠVIETIMO PAGALBOS
SPECIALISTAMS, KLASIŲ AUKLĖTOJAMS
• Mokymai apie krizių valdymą mokyklose, (10 X 8 ak. 270 dalyvių);
• Mokymai apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą ir pagalbos mokiniams
galimybes mokykloje, (15 X 8 ak. val., 400 dalyvių);

(dalyviai - mokyklų administracijos atstovai, vaiko gerovės komisijų ir krizių
valdymo komandos nariai, savivaldybių pedagoginių psichologinių / švietimo pagalbos
tarnybų specialistai.)

• Mokymai klasių vadovams kaip vesti tėvų susirinkimus priklausomybių

prevencijos temomis (aptariamos priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų,
interneto, žaidimų, lošimų, elektroninių cigarečių)

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) / UGDYMO(SI)
VADOVAS
Rekomendacijos švietimo pagalbos specialistams
• 1.9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
ugdymas ir švietimo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu
• 1.10. Emocinė gerovė, vykstant nuotoliniam ugdymui(si)

